
بسم اهلل 

الرحمن الرحیم



ویژه نامه 
سومین جشنواره دانشجویی 
ابن سینا

پدیدآورندگان: 
دبیرخانه دائمی جشنواره دانشجویی ابن سینا
معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گردآورندگان: دکتر علی جعفریان، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر نیکزاد عیسی زاده، دکتر مصطفی محقق، دکتر محمد جلیلی، 
دکتر مسعود یونسیان، دکتر محسن پرویز، دکتر علیرضا پارساپور، 
دکتر مهدی نوروزی، دکتر ابراهیم خادم، دکتر پروین پاساالر، دکتر 
احمدرضا صادقی، محمد بلیغ، محمدرضا رستم بخش، حامد صمدپور، 
فرزاد سلطانپور خامنه، آزاده صبح خیز، فریده فرید، عاتکه برجسته، 
محسن عسگری، سهیال کوهستانی و علی محمدی فیض آباد

طراح گرافیک: دکتر بهنام زنگی

عکس: مهدی کیهان

ناظر چاپ: احمد صادقی

نوبت چاپ: پاییز 1395

با سپاس فراوان از تمامی دانشجویان و مسئولین عزیزی که ما را 
در تهیه این ویژه نامه یاری کردند.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان قدس 
ساختمان شماره 21، طبقه ششم 
مدیریت امور هنری و فوق برنامه، تلفن: 88953881
http://avicennastu.tums.ac.ir

The Book of
 Third Student,s Festival

 of Avicenna

Dec 2016



حضرت امام خمینی )ره(:
»ای جوانان عزیز! و ای دانشجویان و دانشمندان! و ای امید امروز و فرداهای امت اسالم! 
امانت بزرگ استقالل و آزادی که از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداکاری ملت 
عظیم الشان ایران به دست آمده است، به شما عزیزان سپرده شده و مسئولیت بزرگی 
به عهده همه گذاشته است، همه ملت به خصوص دانشجویان مسلمان که 
رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از این امانت بزرگ الهی می باشند.«

مقام معظم رهبری:
تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اّوِل اهمیت است. 
این را من از این جهت می گویم که باید یک فرهنگ بشود. این نو اندیشی، 
فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کّل محیط علمی 
هم است. البته برای نوآوری علمی - که در فرهنگ معارف اسالمی از آن 
به اجتهاد تعبیر می شود - دو چیز الزم است: یکی قدرت علمی و دیگری 
جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی 
الزم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست 
آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما این کافی نیست. ای بسا کسانی که از 
قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا کاربُرد ندارد؛ 
کاروان علم را جلو نمی برد و یک ملت را از لحاظ علمی به اعتال نمی رساند. 
بنابراین جرأت علمی الزم است.... اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش بروید، 
باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید از قید و زنجیره 
جزمیگری تعریفهای علمی القاء شده و دائمی دانستن آنها، خالص شوند.



فهرست:

پیام رییس دانشگاه/ 5

گفت و گو با دکتر مصطفی محقق دبیر جشنواره دانشجویی ابن سینا /6

ارکان سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا / 10

گزارش سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا / 12

معرفی نشان جشنواره دانشجویی ابن سینا / 20

برگزیدگان بخش آموزش / 21

برگزیدگان بخش پژوهش/ 35

برگزیدگان بخش کیفیت خدمات سالمت/ 47

برگزیده بخش قرآن و عترت / 52

برگزیدگان بخش هنری / 54

برگزیدگان بخش ورزشی / 58

برگزیدگان بخش اجتماعی / 64

برگزیده بخش دانشجوی نمونه و جامع / 69

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاهی و 

کشوری در سال 1394 / 71

اولین و دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا به روایت تصویر / 79



5

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی نام  به  داد  تهران روی  دانشگاه  در  پیش  واقعه ای که 63 سال  اساس  بر  روز  این  فرارسید.  آذرماه  روز شانزده  دیگر  بار 
»دانشجو« نام گذاری شده و توجه همه ما را به طور خاص به این قشر عزیز و ارزشمند جلب می کند. دانشجو جوینده است 
و نه فقط جوینده دانش، که جوینده حقیقت و آرمان های متعالی؛ و دانشجوی دانشگاه ما باید فراتر از این که به فکر کسب 
آبادتر و پیشرفته تر باشد که بدون شک دست یافتنی است.  ایرانی  دانش موردنیاز برای آینده خود باشد، به فکر ساختن 
مروری بر پیشرفت های ارزشمند سه دهه گذشته کشور در حوزه علوم پزشکی نشان می دهد که افراد تأثیرگذار در هر یک 
از حیطه ها همان دانشجویان فعال و پرنشاط در زمان دانشجویی هستند که از همان دوران دغدغه ای بیشتر از زندگی 
فردی و خانوادگی خود داشته اند. در دانشگاه ما نیز نمونه هایی از این قبیل فراوان است و هر یک اکنون مسئولیت های 

بزرگی بر عهده دارند.  
بسیار خوشبختم که اکنون شاهد سه ساله شدن نهالی هستیم که در سال 1392 در زمین دانشگاه نشانده شد. برگزاری 
سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در هشت محور آموزش، پژوهش، هنر، ورزش، قرآن و عترت، اجتماعی، ارائه خدمت و 
نمونه و جامع  با مشارکت تعداد زیادی از دانشجویان عزیز و فعال دانشگاه در شانزدهم آذرماه سال 1395، افتخاری برای 
من و همکارانم در هیأت رئیسه دانشگاه است که خدمتگزار این مجموعه اصیل و پرسابقه هستیم. ما علیرغم کمبودها و 
مشکالت پیش رو تمام تالش خود را برای ایجاد محیطی شاداب و پویا برای دانشجویان به کار بسته ایم و از بابت کاستی ها 
عذرخواهیم. از دانشجویان عزیز دانشگاه هم انتظار داریم همه توان خود را برای اعتالی دانشگاه و کشور خود به کارگیرند 

و در این راه پایدار بمانند. 
ضمن عرض تبریک روز دانشجو به همه دانشگاهیان، از تمامی دست اندرکاران جشنواره دانشجویی ابن سینا و بخصوص 
همکارانم در معاونت دانشجویی دانشگاه و کمیته های داوری تشکر می کنم و امیدوارم این جشنواره باشکوه هرچه بیشتر 
با امید به آینده بهتر. از خداوند بزرگ برای همه  انگیزه مضاعفی باشد برای تالش بیشتر  برگزار گردد و برای همه ما 

دانشجویان همت بلند و توان فراوان و برای اساتید و همکاران خیر کثیر و عاقبت نیکو مسئلت می نمایم. 

دکتر علی جعفریان
رییس دانشگاه

آذر 1395

پیام رییس دانشگاه:
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دوره  دو  برگــزاری  بــه  توجــه  بــا 
ســینا  ابــن  دانشــجویی  جشــنواره 
ارزیابــی شــما از برگــزاری این جشــنواره  

چیســت؟
ــم، از حضــور و زحمــات  بســم اهلل الرحمــن الرحی
شــما و همــکاران روابــط عمومــی دانشــگاه تشــکر 
ــه  ــت، ب ــه اس ــد حیط ــا در چن ــی م ــم، ارزیاب می کن

به مناسبت برگزاری سومین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا با دکتر محقق معاون دانشجویی 
دانشگاه به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید

گفت و گو با دکتر مصطفی محقق، دبیر سومین جشنواره 

دانشجویی ابن سینا

چند بعدی بودن دانشجو باعث 

تاثیرگذاری او بر جامعه است

گفت و گو: الهام حق شناس عکس: جمشید ربیعی

صــورت میدانــی از دانشــجویان نظرســنجی صــورت 
می گیــرد، اعضــای هیــات علمــی بــه معاونــت 
دانشــجویی نظــرات خــود را منعکــس می کننــد 
ــا  ــه ب ــدگان ک ــرات برگزی ــژه نظ ــورت وی ــه ص و ب
آنهــا بیشــتر از ســایر دانشــجویان متقاضــی در 
ارتبــاط هســتیم از راه هــای مختلــف همچــون 
ــت  ــت، دریاف ــده اس ــام ش ــه انج ــی ک مصاحبه های
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میــزان  گفــت  می تــوان  تقریبــًا  می شــود. 
ــت  ــاالی 95 درصــد اســت و اکثری ــدی ب رضایت من
دانشــجویان معتقــد هســتند ایــن جشــنواره شــور و 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــگاه ایج ــی را در دانش ــاط خوب نش
البتــه 5 درصــد دیگــر ناراضــی نیســتند و در راســتای 
ــده و  ــا کیفیــت برگــزاری جشــنواره ای ــود و ارتق بهب
ــه  ــود اینک ــا وج ــد. ب ــرح کرده ان ــنهاداتی را مط پیش
ــن  ــا ای ــذرد ام ــنواره می گ ــزاری جش دو دوره از برگ
جشــنواره بــه خوبــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه 
و حتــی خــارج از دانشــگاه شــناخته شــده و اســتقبال 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی از آن ص خوب

در خصــوص برگــزاری ســومین دوره 
ــه دو  ــبت ب ــرات آن نس ــنواره و تغیی جش

ــد؟ ــح دهی ــل توضی دوره قب
تغییــر جــدی نســبت بــه دو ســال گذشــته نداشــتیم. 
امــا در برگــزاری ســومین دوره جشــنواره در روز جشــن 
ــرم دانشــگاه ســعی  ــد رییــس محت ــه و تاکی ــه توصی ب
ــاالن  ــتر از فع ــا بیش ــرای برنامه ه ــت در اج ــده اس ش
ــاری  ــال ق ــوان مث ــه عن ــود. ب ــتفاده ش دانشــجویی اس
ــود  ــده کشــوری خواهــد ب ــرآن از دانشــجویان برگزی ق
و همچنیــن تعــدادی از تیــم مدیریتــی برنامــه از 
دانشــجویان هســتند و بــا توجــه بــه پایــان مــاه صفــر 
در برنامه هــای جانبــی از جملــه اجــرای موســیقی 
ســنتی از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 

اســتفاده شــده اســت.

توضیحاتــی در ارتبــاط بــا فرآینــد  
برگــزاری ســومین دوره جشــنواره ارایــه 

ــد؟ فرمایی
ــه  ــه اســت ک ــن گون ــه ای ــز ب ــزاری نی ــد برگ فرآین
شــورای  در  کــه  جشــنواره  آیین نامــه   براســاس 
دانشــگاه تصویــب شــده اســت، در  8 کمیتــه اصلــی 

شــامل کمیتــه آموزشــی، پژوهشــی، قــرآن و عتــرت، 
اجتماعــی،  هنــری،  ســالمت،  خدمــات  کیفیــت 
ورزشــی و جامــع دانشــجویان بایــد درخواســت خــود 
را بــا ســوابق در حیطــه مربوطــه ارســال کننــد، ثبــت 
نــام و اعــالم آمادگــی و ارســال درخواســت دانشــجو از 
ارکان جشــنواره اســت، اگرچــه ممکــن اســت در هــر 
حیطــه دانشــجوی بهتــری از برگزیــدگان جشــنواره در 
دانشــگاه وجــود داشــته باشــد ولــی ارســال درخواســت 
ــنواره  ــن جش ــم ای ــکات مه ــت از ن ــور در رقاب و حض
ــورد  ــد م ــه بای ــر ک ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ اســت. نکت
توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه دانشــجویان 
ــری  ــده هســتند و برت ــر حیطــه برگزی ــده در ه برگزی
و ارجحیــت بیــن آنهــا در مقایســه بــا یکدیگــر 
ــه  ــا در ویژه نام ــامی آنه ــب اس ــدارد و ترتی ــود ن وج
ــوده  ــا ب ــروف الفب ــاس ح ــًا براس ــش صرف و روز همای
ــه ای  ــتند. نکت ــت هس ــه اهمی ــک درج ــه در ی و هم
ــرد ایــن اســت  ــرار گی ــد مــورد توجــه هــم ق کــه بای
ــد  ــا بای ــه حیطه ه ــده در هم ــجویان برگزی ــه دانش ک
حداقل هــای آموزشــی، پژوهشــی و اخــالق حرفــه ای 
را داشــته باشــند کــه برگزیــده شــوند. الزم اســت بــه 
ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه دبیرخانــه همایــش 
اطالع رســانی  منظــور  بــه  ســایت،  بــر  عــالوه 
ــه آدرس  ــی ب ــال تگرام ــنواره کان ــار جش ــر اخب بهت
کــه  کــرده  انــدازی  راه  را   avicennastu@
ــه آن اطالعــات  ــا مراجعــه ب دانشــجویان می تواننــد ب

ــد. ــود را کســب کنن ــاز خ ــورد نی م

ــزاری  ــرای برگ ــما ب ــده ش ــه آین برنام
ــت؟ ــنواره چیس جش

را  جشــنواره  مختلــف  کمیته هــای  مســئولیت 
ــد و  ــده دارن ــگاه برعه ــان دانش ــئوالن و معاون مس
ــگاه  ــرم دانش ــت محت ــم ریاس ــنواره ه ــس جش ریی
هســتند و آیین نامــه جشــنواره در شــورای دانشــگاه 
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ــطوح  ــن س ــن باالتری ــت؛ بنابرای ــده اس ــوب ش مص
مدیریتــی دانشــگاه در جشــنواره نقــش دارنــد، 
مســئوالن هــر بخــش اگــر پیشــنهادی بــرای تغییــر 
داشــته باشــند در هیــات داوران بررســی می شــود و 
در صــورت تاییــد اجــرا خواهــد شــد. مثــال یکــی از 
تغییــرات صــورت گرفتــه، امــکان انتخــاب اشــخاص 
فعــال  گروه هــای  و  کانون هــا  مثــل:  حقوقــی 
دانشــجویی در بخــش کیفیــت خدمــات ســالمت و 
اجتماعــی بــود کــه انجمن هــا و کانون هــای خیریــه 
هــم توانســتند در جشــنواره حضــور پیــدا کننــد کــه 
ایــن امــکان در دوره اول نبــود و از دوره دوم اجرایــی 
ــه  ــا توج ــارم ب ــرای دوره چه ــدی ب ــه ج ــد. برنام ش
ــل،  ــجویان بین المل ــه دانش ــل توج ــداد قاب ــه تع ب
ــجویان در  ــن دانش ــور ای ــرای حض ــزی ب برنامه ری
ــه الزم اســت در جلســات  جشــنواره اســت کــه البت

ــد آن بررســی شــود.  ــف و فرآین ــاد مختل ابع

ــط  ــاد محی ــنواره را در ایج ــر جش تاثی
حیطه هــای  در  دانشــجویی  و  پویــا 

ــد؟ ــح دهی ــف توضی مختل
ــا  ــاط و پوی ــا نش ــی ب ــاد محیط ــنواره در ایج جش
ریاســت  تاکیــد  همــواره  اســت.  موثــر  بســیار 
دانشــگاه و معاونــت دانشــجویی در خصــوص فــارغ 
مختلــف   مراســم های  در  دانشــگاه  التحصیــالن 
ــل  ــم فارغ التحصی ــح می دهی ــه ترجی ــت ک ــن اس ای
نخبــه مــا در ابعــاد آموزشــی و پژوهشــی بتوانــد در 
جامعــه هــم فــرد تاثیرگــذاری شــود و یکــی از لــوازم 
تحقــق ایــن امــر چنــد بعــدی بــودن دانشــجو اســت. 
الزم اســت دانشــجویان در مباحــث غیرعلمــی، 
اجتماعــی و ... نیــز مشــارکت داشــته باشــند؛ و البتــه 
ــد  ــن ویژگی هــا وجــود دارن ــا ای کــه دانشــجویانی ب
ــی  ــایی و معرف ــه شناس ــنواره ب ــن جش ــا در ای و م
بــودن  چندبعــدی  می پردازیــم.  الگوســازی  و 

دانشــجویان از اهــداف جــدی دانشــگاه اســت کــه 
ــن هــدف طراحــی شــد. ــا ای ــن جشــنواره هــم ب ای

در  اطالعاتــی  امــکان  صــورت  در 
خصــوص آمــار، تعــداد و نحــوه برگزیــده 

ــد؟ ــه بفرمایی ــراد ارای ــدن اف ش
از لحــاظ آمــاری در همــه حیطه هــا در ســال 
اول جشــنواره 38 برگزیــده، ســال دوم بــا رشــد 
ــا  ــوم ب ــال س ــده و س ــد 48 برگزی ــاالی 25 درص ب
کمــی کاهــش 42 برگزیــده را معرفــی خواهیــم کرد. 
ــی  ــی و پژوهش ــای آموزش ــداد در بخش ه ــن تع ای
در ســال دوم نســبت بــه ســال اول افزایــش داشــته 
ــت  ــال دوم ثاب ــه س ــبت ب ــوم نس ــال س ــی در س ول
مانــده اســت و در ســایر حیطه هــا بــا کاهــش 
ــن  ــت ای ــدیم. عل ــه ش ــده مواج ــی و برگزی متقاض
ــجویان  ــاب دانش ــد انتخ ــر در فرآین ــم تغیی ــر ه ام
بــوده اســت در گذشــته و دو دوره اول همــه ســوابق 
دانشــجویان در هــر حیطــه بــدون توجــه بــه زمــان 
ــر  ــز ب ــا از امســال تمرک ــود ام ــرش ب ــورد پذی آن م
روی ســوابق و فعالیت هایــی اســت کــه مربــوط بــه 
دوره فعلــی دانشــجو اســت و ایــن امــر کار را بــرای 
دانشــجویان جدیــد مشــکل می کنــد، از طــرف 
دیگــر برگزیــدگان دوره هــای قبــل درصورتــی کــه 
ــور در  ــکان حض ــند ام ــته باش ــد نداش ــت جدی فعالی
ــن عوامــل منجــر  ــد داشــت. ای جشــنواره را نخواهن
ــت.  ــده اس ــدگان ش ــش متقاضــی و برگزی ــه کاه ب

در خصــوص فرآینــد اســتفاده از گرنــت 
برگزیــدگان توضیــح دهیــد؟

مبلــغ گرنــت اهدایــی ماننــد ســال گذشــته، همــان 
ــه  ــت آن ب ــد دریاف ــال اســت؛ و فرآین ــون ری 30 میلی
ــت و  ــا درخواس ــده ب ــه برگزی ــت ک ــورت اس ــن ص ای
طــرح مربوطــه در هــر حیطــه بــه دبیرخانــه جشــنواره 
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در معاونــت دانشــجویی مراجعــه و یــا از طریــق 
ســایت جشــنواره درخواســت خــود را ارســال می کنــد. 
بررســی اولیــه در ایــن دبیرخانــه صــورت گرفتــه و بــا 
ــه معاونــت مربوطــه مثــال  ــه حیطــه طــرح ب توجــه ب
پژوهشــی، آموزشــی و ... ارجــاع می شــود و در همــان 
معاونــت طــرح مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در 
صــورت تاییــد از همــان محــل اعتبــار مربوطــه تامیــن 
خواهــد شــد. از لحــاظ زمانــی در ســال اول محدودیت 
وجــود نداشــت و از ســال دوم ایــن محدودیــت زمانــی 
ــا  ــه مــدت یــک ســال از روز برگــزاری جشــنواره ت ب
16 آذرمــاه ســال بعــد ایجــاد شــد کــه در ایــن مــدت 
ــد و  ــه دهن ــود را ارائ ــد درخواســت خ ــدگان بای برگزی
ــه معنــی اســتفاده از گرنــت نیســت و در ایــن  ایــن ب
ــازه زمانــی الزم اســت تنهــا درخواســت اســتفاده از  ب
گرنــت و طــرح خــود را ارائــه دهنــد. بــه عنــوان مثــال 
در ســال گذشــته یکــی از برگزیــدگان حیطــه ورزشــی 
ــی  ــابقات ورزش ــه مس ــود ب ــت خ ــتفاده از گرن ــا اس ب
مالــزی اعــزام و موفــق بــه کســب مــدال طــال شــد. 

جشــنواره  قبــل  دوره  برگزیــدگان 
جشــنواره  بــرای  را  پیشــنهادهایی 
داشــتند کــه در مصاحبه هــای آنهــا هــم 
اشــاره شــده اســت. نظــر شــما در ایــن 

ــت؟ ــوص چیس خص
مــا تجربــه ســه دوره برگــزاری را داریــم، و 
بــه ایــن جمع بنــدی رســیده ایم کــه آیین نامــه 
ــن  ــد ای ــه بع ــری دارد؛ ک ــه بازنگ ــاز ب ــنواره نی جش
ــدی پیشــنهادهایی  ــع بن ــا جم ــال ب ــه ســه س تجرب
کــه وجــود دارد و مطــرح شــدن آنهــا، ایــن اتفــاق 

ــاد. ــد افت ــده خواه ــال آین ــرای س ــااهلل ب ان ش

پیــام خــود را خطــاب بــه دانشــجویان 
بفرماییــد.

امیــدوارم در روز مراســم هــم بــا اســتقبال و 
حضــور پرشــور دانشــجویان روبــه رو شــویم. بــدون 
تعــارف اگــر اشــکالی هــم احیانــًا در جشــنواره وجــود 
داشــته باشــد از طــرف مــا بــوده اســت. دانشــجویان 
ــتند  ــا هس ــن بهترین ه ــت ممک ــن حال ــا در بدتری م
ــد و  ــود را دارن ــای خ ــر ج ــه دیگ ــا ک و بهترین ه
ــژه دانشــجویان  ــه وی ــور ب ــًا دانشــجویان کش انصاف
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران از بهتریــن جوانــان 
ــا ایــن ســبک  هســتند و برگــزاری جشــنواره هایی ب
ــود.  ــزار ش ــد برگ ــه می توان ــت ک ــی اس حداقل های
البتــه بارهــا گفته ایــم، ایــن تمــام پتانســیل دانشــگاه 
ــن  ــر از ای ــا فرات ــجویان م ــت دانش ــت و ظرفی نیس
اســت. امیدواریــم بــا انجــام ایــن فعالیــت بــه عنــوان 
یــک گام در کنــار صدگامــی که هنــوز برنداشــته ایم، 
ــئوالن را  ــجویان و مس ــن دانش ــاط بی ــم ارتب بتوانی
نزدیک تــر کنیــم. کــه ایــن امــر می توانــد بــه درک 
واقعیت هــا توســط هــر دو قشــر کمــک کنــد. گاهــی 
ــجویان  ــت دانش ــا نادرس ــای بعض ــی قضاوت ه برخ
بــه علــت عــدم اطــالع از محدودیــت هــای اجرایــی 
ــی  ــی برخ ــس گاه ــن برعک ــود دارد و همچنی وج
ارائــه خدمــات نامطلــوب بــه دانشــجویان بــه علــت 
عــدم درک صحیــح  مشــکالت دانشــجویان اســت 
ــای  ــت ه ــنواره و فعالی ــن جش ــم ای ــه امیدواری ک
ــه  ــد و البت ــم کن ــه را ک ــن فاصل ــد ای ــابه بتوان مش

ــی هــم داشــتیم. پیشــرفت خوب
ــرم  ــت محت ــدد از ریاس ــم مج ــده ه ــان بن در پای
رئیســه ی  هیــات  گرامــی  اعضــای  دانشــگاه، 
ــای  ــه در بخش ه ــی ک ــی عزیزان ــگاه و تمام دانش
ــن  ــرای ای ــجویی را در اج ــت دانش ــف، معاون مختل
ــه  ــد و خصوصــًا هم ــزرگ کمــک کردن جشــنواره ب
ــرکت  ــنواره ش ــن دوره جش ــه در ای ــجویانی ک دانش
ــم  ــما ه ــم و از ش ــگزاری می کن ــد، سپاس ــرده ان ک

ــتم. ــون هس ممن



ارکان سومین جشنواره دانشجویی 

ابن سینا
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دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت و تشویق 
جشنواره  ساله  همه  دانشجویان،  ارزشمند  فعالیت های 

دانشجویی ابن سینا را در آذرماه برگزار می نماید.
و  ایرانی  دانشجویان  برای  سینا  ابن  دانشجویی  جشنواره 
بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و دانشجویان 
تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد، 
فلوشیپ  و  دستیاری  تخصصی،  دکترای  عمومی،  دکترای 
آن  در  جشنواره  محورهای  و  اهداف  به  توجه  با  می توانند 

شرکت کنند.

اهداف جشنواره:

در  دانشجویی  برتر  فعالیت های  معرفی  و  شناسایی   
سالمت،  خدمات  کیفیت  پژوهشی،  آموزشی،  حیطه های 
قرآن و عترت، هنری، ادبی، اجتماعی، ورزشی و دانشجوی 

نمونه و جامع
 شناسایی و قدردانی از دانشجویان ارائه دهنده خدمات 

سالمت با کیفیت مطلوب
 معرفی و قدردانی از دانشجویان حائز رتبه در مسابقات 

و جشنواره های معتبر
 شناسایی و معرفی فعالیتهای اجتماعی و نوع دوستانه 

دانشجویان
 ارائه الگوهای مناسب و موفق به دانشجویان

 شناسایی و قدردانی از دانشجویان موفق در چند حیطه
 جلب توجه دانشجویان به درستکاری، سخت کوشی و 

چند بعدی بودن
 معرفی دانشجویان برتر، جلب توجه و حمایت اعضای 

هیات علمی به فعالیتهای متنوع آنان

اساتید  دانشجویان،  بین  سازنده  رقابت  روحیه  ایجاد   
ایشان و دانشکده ها

دبیرخانه جشنواره:

جشنواره  دبیرخانه  عنوان  به  دانشگاه  دانشجویی  معاونت 
انتخاب شده است.

دبیرخانه جشنواره زیر نظر دبیر جشنواره کلیه امور اجرایی 
را به انجام می رساند.

و  اقدامات  کلیه  است  موظف  جشنواره  دبیرخانه 
تهیه  جمله  از  مراسم  اجرای  برای  الزم  هماهنگی های 
هماهنگی  تقدیرنامه ها،  جشنواره،  تندیس  جوایز،  ویژه نامه، 
نهادها و سازمانهای ذیربط، دعوت میهمانان و مدعوین  با 

را فراهم نماید.

معاونت دانشجویی دانشگاه شامل 

مدیریت های زیر است:

 مدیریت امور دانشجویی 
 مدیریت امور خوابگاه ها
 مدیریت تربیت بدنی

 مدیریت امور هنری و فوق برنامه
 مدیریت امور عمومی

 مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
 مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 شورای انضباطی دانشجویان
 واحد فن آوری اطالعات معاونت

 واحد تحقیق و توسعه معاونت
 واحد روابط عمومی معاونت

گزارش 

سومین جشنواره دانشجویی

ابن سینا
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دبیر جشنواره :

رئیس  حکم  با  و  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  میان  از 
دانشگاه، به مدت یک سال منصوب می شود. مسئولیت دبیر 
سومین  و  دومین  اولین،  در  سینا  ابن  دانشجویی  جشنواره 
دوره را جناب آقای دکتر مصطفی محقق، معاون دانشجویی 

دانشگاه بر عهده داشته اند.

وظایف دبیر جشنواره :

مدیریت و هدایت فرآیندهای اجرایی جشنواره
مدیریت برگزاری مراسم جشنواره

پیشنهاد اعضای حقیقی هیات داوران به رئیس جشنواره
تشکیل هیات داوران جشنواره

به هیات  اعضای حقیقی کمیته های تخصصی  پیشنهاد 
داوران جشنواره

تشکیل کمیته های تخصصی داوری
ارجاع رزومه افراد یا مستندات واصله به جشنواره به هر 

یک از کمیته های تخصصی داوری

 دبیرخانه اجرایی جشنواره:

متشکل از 5 کمیته است که عبارتند از:
آقای  جناب  مسئولیت  به  جشنواره  دائمی  دبیرخانه   

محمد بلیغ، معاون مدیریت امور هنری و فوق برنامه

 کمیته تبلیغات، انتشارات و برگزاری مراسم به مسئولیت 
روابط عمومی  فیض آباد، مسئول  آقای علی محمدی  جناب 

معاونت دانشجویی
 کمیته هماهنگی های علمی و داوری به مسئولیت سرکار 

خانم آزاده صبح خیز، کارشناس ارشد معاونت دانشجویی
 کمیته فناوری اطالعات به مسئولیت جناب آقای حامد 
صمدپور، مسئول واحد فناوری اطالعات معاونت دانشجویی
آقای  به مسئولیت جناب  تدارکات و پشتیبانی  کمیته   
محمدرضا رستم بخش، مدیر امور عمومی معاونت دانشجویی
فعالیت  جشنواره  اجرایی  دبیر  تحت نظر  کمیته ها  این 

می نمایند.

زمان بندی جشنواره:

ثبت نام و ارسال مدارک: سه شنبه 16 شهریور تا شنبه 
17 مهرماه 1395

 تمدید مهلت ثبت نام: یکشنبه 18 مهر تا سه شنبه 27 
مهرماه 1395

فرایند داوری: چهارشنبه 28 مهرماه 95 تا سه شنبه 25 
آبان ماه 1395

فرایند نهایی داوری: سه شنبه 2 آذر ماه 1395
مراسم اصلی و معرفی برگزیدگان جشنواره: سه شنبه 16 

آذرماه 1395 همزمان با روز دانشجو

تعداد برگزیدگان سه جشنواره  به تفکیک بخش های جشنواره
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روند داوری در کمیته ها :

 با در اختیار قراردادن نام کاربری و کلمه عبور به دبیر هر 
بخش، روند داوری رسمًا آغاز گردید.

و  نگردید  دریافت  مراجعه حضوری  طریق  از  مستندات   
روند ثبت نام کامال به صورت الکترونیک اجرا گردید.

بخش  به  ورود  و  ایمیل  طریق  از  دریافتی  مستندات   
کاربری دانشجویان در سایت بارگزاری گردید.

 بعد از انتخاب داوران بخشهای مختلف، جلسات توجیهی 
جلسات  و  مستندات  مرور  دهی،  امتیاز  معیارهای  مورد  در 
معرفی برگزیدگان پیشنهادی و توافق نهایی برگزار گردید.

تعداد ثبت نام کنندگان بر حسب زمان جشنواره:

مقایسه تعداد شرکت کنندگان سه جشنواره  

به تفکیک بخش های جشنواره: 
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مقایسه تعداد شرکت کنندگان سه جشنواره به تفکیک دانشکده ها: 

تعداد شرکت کنندگان سومین جشنواره به تفکیک دانشکده ها: 
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نحوه ارسال آثار اولین و دومین جشنواره به دبیرخانه 

در اولین و دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا،  آثار از سه طریق سایت، ای میل و مراجعه حضوری دریافت شد. 

نحوه ارسال آثار اولین جشنواره

نحوه ارسال آثار دومین جشنواره

اما در سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا آثار بدون دریافت حضوری، فقط از طریق 

سایت و ای میل دریافت شد. )ثبت نام صرفا الکترونیک( 
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جنسیت شرکت کنندگان اولین و دومین جشنواره 

جنسیت شرکت کنندگان سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا
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تعداد شرکت کنندگان اولین جشنواره به تفکیک درجه علمی

تعداد شرکت کنندگان دومین جشنواره به تفکیک درجه علمی

تعداد شرکت کنندگان سومین جشنواره به تفکیک درجه علمی
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 محورهای برگزاری اولین، دومین 

و سومین جشنواره دانشجویی ابن 

سینا: 

1. آموزشی
2. پژوهشی

3.  کیفیت خدمات سالمت
4.  قرآن و عترت

5.  هنری
6.  اجتماعی
7. ورزشی

8. دانشجوی نمونه و جامع 

گزارش اقدامات علمی جشنواره:

الکترونیک  داوری  و  نام  ثبت  شیوه  تبیین  و  تنظیم   .1
جشنواره

و  سایت  در  )بارگزاری  رزومه  قالب  در  آثار  دریافت   .2
ایمیل(

های  پرسش  تمامی  به  ساعته   12 فعال  پاسخگویی   .3
شرکت کنندگان در جشنواره

4. ارائه ایده و بررسی فعالیت های نو و جدید جهت بهبود 
کیفیت جشنواره

امتیاز  برای  معتبر  و  علمی  های  لیست  طراحی چک   .5
دهی فرایند داوری جشنواره

6. بررسی آماری جشنواره از منظر تعداد شرکت کنندگان 
به تفکیک جنسیت، دانشکده، مقطع تحصیلی و ...

7. تهیه رزومه برگزیدگان جشنواره و بررسی اجمالی و دقیق 
آن

8. تهیه چارت علمی - اجرایی جشنواره
اجرایی   – علمی  اقدامات  گزارش  دوره  چندین  تهیه   .9
جشنواره جهت ارائه در جلسه هیأت مرکزی داوران جشنواره

گزارش اقدامات اجرایی جشنواره:

سینا،  ابن  سالن  سازی  )آماده  مراسم  روز  مدیریت   .1

فهرست برنامه، سخنرانان و ...( 
2. تبلیغات و اطالع رسانی برای حضور در مراسم

3. تهیه کلیپ های جشنواره
کتاب  و  جشنواره  )کتاب  جشنواره  به  مربوط  نشریات   .4

”نگاهی به ابعاد زندگی و آثار شیخ ابوعلی سینا“(
5. برنامه ویژه متنوع مثل موسیقی سنتی

دستاوردهای  روزه   3 نمایشگاه  برپایی  و  تعیین محل   .6
کانونها، نشریات دانشجویی 

7. آماده سازی تندیس و لوح ها
8. فرایند حضور مدعوین و دعوت نامه ها

دستورالعمل اجرایي اعطاي گرنت  

برگزیدگان جشنواره دانشجویی ابن 

سینا  :

گرنت جشنواره دانشجویی ابن سینا به دانشجویان برگزیده 
جشنواره دانشجویی ابن سینا )در سال برگزیده شدن( تعلق 
جشنواره  سومین  در  گرنت  این  مبلغ  سقف  که  گیرد  می 

دانشجویی ابن سینا 30 میلیون ریال است. 
سینا  ابن  برگزیدگان جشنواره  طبق مصوبه سال 1394، 
از 8 بخش جشنواره درخواست خود  می توانند در هر کدام 

را ارائه دهند. 
مجری )برگزیده جشنواره( می تواند در سقف مبلغ تعیین 
شده یک طرح را بعنوان گرنت در قالب پروپوزال به دبیرخانه 
جشنواره ارسال نماید. پس از کارشناسی اولیه، طرح مربوطه 
از طریق صورتجلسه دبیرخانه مرکزی جشنواره دانشجویی 
ابن سینا یا نامه معاونت دانشجویی به مسئول بخش مربوطه 

جهت بررسی گرنت معرفی می شود. 
)برگزیده  مجری  سوی  از  گرنت  درخواست  ارائه  زمان 
مدت  به  فرد(  برگزیده شدن  )سال  آذرماه   16 از  جشنواره( 
یکسال )تا 16 آذرماه سال بعد( می باشد و این زمان قابل 
انتقال به طرح های دیگر  تمدید نمی باشد. مجری امکان 

خود پس از منقضی شدن را ندارد.  
دانشگاه  نام  طرح  اجرای  مراحل  تمام  در  است  ضروری 

علوم پزشکی تهران به عنوان سازمان متبوع ذکر شود. 



20

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی

شیخ  ایرانی  برجسته  حکیم  چهره  از  نمادین  تصویر   -1
این  نام  به  مزین  جشنواره  این  که  سینا  ابوعلی  الرئیس 

دانشمند می باشد.
 

2- دانه ای که در حال جوانه زدن است نمادی از جوانی 
و شکوفایی استعدادهای جوانان این سرزمین می باشد.

 

کار  و  ساز  و  چارچوب  به  اشاره  شکل  مربع  کادر   -3
برای   بستری  که  دارد  سینا  ابن  دانشجویی  جشنواره 
در  رقابت  و  حضور  برای  دانشجویان  ترغیب  و  تشویق 
این عرصه دارد و همانگونه که در لوگو مشاهده می کنید 
استعداد جوانان فراتر از این چارچوب ها در عرصه های 

دیگر به رشد و تعالی خود ادامه می دهد. 
 

4- کلمات »جشنواره دانشجویی ابن سینا« نیز با دو قلم 
متفاوت در طرح گنجانده شده است. که کلمه ابن سینا با 
تاکید  برای  ابن سینا  نمادین  خط نستعلیق داخل تصویر 

بیشتر بر این شخصیت قرار داده شده است.

معرفی نشان جشنواره دانشجویی ابن سینا
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برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش آموزشی

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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نظر  از  التحصیالن دوره کارشناسی  فارغ  رتبه 1  کسب   
معدل کل

 کسب رتبه 1 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1389
 کسب رتبه 1 فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد از 

نظر معدل کل
)PhD( وزارت   کسب رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی 

علوم سال 1391
)PhD( وزارت   کسب رتبه 3 آزمون دکتری تخصصی 

بهداشت سال 1391
 کسب معدل باالی 18 در طول دوره تحصیل در مقطع 

دکتری تخصصی
 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان و شورای پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 عضو هیأت رئیسه انجمن بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
 دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1393
 دارنده 13 مقاله در مجله های بین المللی نمایه شده در 

Scopus و ISI، PubMed
 دارنده 3 کتاب تالیفی و 1 کتاب ترجمه در زمینه های 

بیولوژی، ژنتیک، سرطان و ویروس شناسی
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پژوهشی  و  آموزشی  دستیار   

تهران و انستیتو پاستور ایران

منصور پورابراهیم
دانشکده: فناوری های نوین پزشکی 

رشته: زیست فناوری پزشکی 
مقطع تحصیلی:  دکترای تخصصی
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رشته  در   94 سال  ارشد  کارشناسی  یک  رتبه  کسب   
بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 کسب معدل باال در طول دوره تحصیلی
 رشد معنادار و ماندگار معدل در دوره تحصیلی

هم  همکالسی  دانشجویان  بین  در  کالسی  دوم  رتبه   
ورودی در دوره کارشناسی با معدل 18/57 و عضو استعداد 

درخشان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
هم  همکالسی  دانشجویان  بین  در  کالسی  اول  رتبه   
عضو  و   19/81 معدل  با  ارشد  کارشناسی  دوره  در  ورودی 

استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
و  مسئله  آموزشی حل  فرهنگی  کارگاه  در  فعال  حضور   
تصمیم گیری و هدف گذاری و مدیریت هیجان با رعایت 

قوانین روان شناسی اسالمی

بهروز تاجدار اورنج
دانشکده: بهداشت
رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد 
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 کسب رتبه اول در پنج ترم تحصیلی متوالی
 کسب معدل باال در طول دوره تحصیلی

 رشد معنادار و ماندگار معدل در دوره تحصیلی
کشوری  ده  منطقه  کالن  پایه  علوم  آزمون  هفتم  رتبه   

سال 94

آفاق توسلی
دانشکده: دندانپزشکی پردیس بین الملل 

رشته: دندانپزشکی
مقطع: دکترای حرفه ای
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 کسب رتبه 3 کشوری آزمون ورودی دکتری تخصصی 
)PhD( سال 1393 در رشته ایمونولوژی پزشکی

 کسب رتبه 1 کشوری آزمون ورودی کارشناسی ارشد در 
سال 1391 در رشته ایمونولوژی پزشکی

مقطع  ممتاز  التحصیل  فارغ  و  معدل  نظر  از   1 رتبه   
کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی بین هم ورودی 

و هم رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 رتبه 1 از نظر معدل و فارغ التحصیل ممتاز مقطع کاردانی 
رشته علوم آزمایشگاهی در بین هم ورودی ها و هم رشته ها 

در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
 دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مقطع 

کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی در سال 1388
 کسب معدل باالی 19 در طول دوره تحصیل در مقطع 

)PhD( دکتری تخصصی
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  دانشجویي  پژوهشی  دستیار   
تهران و دارای طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مقاالت در ژورنال های بین المللی نمایه 

Pubmed و  ISIشده در
 عضو مرکز استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 
واحد  تدریس  جمله  از  آموزشی  های  فعالیت  سابقه   
کتاب   2 ترجمه  و  کتاب   1 مولف  و  ایمونولوژی  تخصصی 

به زبان فارسی
 عضو کمیته های داوری و کمیته های علمی کنگره  های 
تحریریه  هیأت  عضو  و  کشور  پزشکی  علوم  پژوهشی 

نشریه های بین المللی

داود جعفری
دانشکده: پزشکی
رشته: ایمونولوژی پزشکی
مقطع: دکتری تخصصی
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 دانشجوی سال پنجم رشته داروسازی عمومی، دانشکده 
داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران )معدل کل: 18/13(
بهداشت،  دانشکده   ،MPH دانشجوی سال دوم رشته   

دانشگاه علوم پزشکی تهران )معدل کل: 18/05(
سرطان  تحقیقات  پژوهشی  دیپلم  دوره  دانشجوی   
)TUMS-RD(، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر، 

بیمارستان امام خمینی )ره(
 دانش آموخته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، 

مرکز آموزشی فرزانگان کرج )1384-1391(
 کسب رتبه 24 منطقه 2 و 51 کشوری، کنکور سراسری 

علوم تجربی سال 1391
 نخستین رتبه ورود به رشته داروسازی در سراسر کشور 

در سال تحصیلی 1391-1392
 کسب رتبه 18 منطقه 2 و رتبه 61 کشوری در کنکور 
سراسری زبان های خارجی سال 1391)رتبه 8 منطقه 2 در 

زیر گروه زبان انگلیسی(
قطب  در  داروسازی  پایه  علوم  آزمون  سوم  رتبه  کسب   

آموزشی تهران، سال 1393
 ارتقای معنادار و ماندگار معدل رشته داروسازی در طول 
مدت تحصیل به ویژه در طی سال چهارم و کسب لوح تقدیر 
دانشگاه  داروسازی  دانشکده  آموزشی  معاونت  و  ریاست  از 

علوم پزشکی تهران 
 عضویت در بنیاد ملی نخبگان و تایید شده جهت دریافت 

جایزه های تحصیلی، از ابتدای تحصیل
دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  عضویت   

علوم پزشکی تهران، از ابتدای تحصیل

مینا حسینی
دانشکده: داروسازی

رشته: داروسازی
مقطع: دکترای حرفه ای



27

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی

 کسب رتبه برتر ورودی در دوره کارشناسی پرستاری
 کسب رتبه برتر ورودی در دوره کارشناسی ارشد پرستاری 

داخلی جراحی
 کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشکده در دوره کارشناسی
 کسب عنوان دانشجوی نمونه آموزشی دانشگاه در دوره 

کارشناسی ارشد
عضو مرکز استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی   

ارشد
 کسب و حفظ معدل الف در تمام مقاطع تحصیلی؛ معدل 
کارشناسی  دوره  کل  معدل  کارشناسی)18.53(،  دوره  کل 

ارشد)18.98(، معدل کل دوره دکتری تخصصی)19.06(
 تدریس در مقاطع کارشناسی )از سال 1387 تاکنون( و 
کارشناسی ارشد )در سال 1392( و کسب عنوان مربی برتر 
دانشکده از دیدگاه دانشجویان کارشناسی در سال 1393-94 
و  پوستر  صورت  به  آموزشی  موضوع  با  مقاله  ده  ارائه   

سخنرانی در کنگره های ملی
علمی  مجالت  در  آموزشی  موضوع  با  مقاله   7 چاپ   

 PubMed. ISI ،پژوهشی
 PubMed. ،جاپ 24 مقاله در مجالت علمی پژوهشی 

ISI در مجموع 
 ارائه 30 مقاله در کنگره های ملی و بین المللی به صورت 

پوستر و سخنرانی در مجموع

افسانه رئیسی فر
دانشکده: پرستاری و مامائی
رشته:پرستاری
مقطع: دکترای تخصصی
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دوران  در  ورودی(  پنجم  )رتبه    معدل18.64  کسب   
تحصیل پزشکی تا کنون

پزشکی  پایه  علوم  آزمون  در   225 از   196 نمره  کسب   
اسفند 1394

 کسب رتبه 8 کشوری کنکور سراسری ورودی دانشگاهها 
در رشته علوم تجربی در سال 1392

 عضو تیم برگزاری کنگره یوسرن - 1395
سال  در   TEDx TUMS تیم  موسس  هئیت  عضو   

1392
1392-1395  TEDx TUMS دبیر تیم 

 عضو هئیت موسس انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان 
در سال 1394 و عضو هسته مرکزی تا کنون

 برگزاری کمپین آگاهی بخشی پیشگیری از سوء رفتار با 
کودکان آبان 1394

بنیاد  تهران،  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  مرکز  عضو   
مرکز  عضو  و  دانشگاهی  تحصیل  ابتدای  از  نخبگان  ملی 

پژوهشهای دانشجویان.

یسنا رستم آبادی
دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
مقطع: دکترای حرفه ای
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کارشناسی  ورودی  آزمون  در  کشوری  دوم  رتبه  کسب   
ارشد سال 1392

 رتبه اول از نظر معدل در طول مقطع کارشناسی ارشد در 
بین دانشجویان هم رشته، هم ورودی با معدل کل 19/19

 انتشار بیش از 18 مقاله پژوهشی در مجالت علمی معتبر 
 Scopus و ISI، Pub med با نمایه

 عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و بنیاد ملی نخبگان

علوم  دانشگاه  بهداشت،  دانشکده  برتر  آموخته  دانش   
پزشکی تهران 1395

 تالیف و تدوین کتاب آمار زیستی )برای کنکور(
دکتری  ورودی  آزمون  در  کشوری  ششم  رتبه  کسب   

تخصصی )PhD( در سال 1394
 SPSS سابقه تدریس و برگزاری کارگارهای آموزشی 

و مقاله نویسی
 برنده جایزه رتبه اول و دوم پوستر برتر در دهمین کنگره 

پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1394
مصوب  تحقیقاتی  طرح  هشت  از  بیش  در  همکاری   

دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز تحقیقاتی وابسته 
دانشگاه علوم پزشکی  التحصیل مقطع کارشناسی  فارغ   

شهید بهشتی

حسین رفیع منش
دانشکده: بهداشت
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
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 عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد ژنتیک 

انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 فارغ التحصیلی با معدل 19.29 از دوره کارشناسی علوم 

آزمایشگاهی ورودی 91
 دانش آموخته برتر دانشکده پیراپزشکی در دوره کارشناسی

 نفر اول در طول دوره کارشناسی و رشد ماندگار
 دارای لوح تقدیر از رئیس دانشکده در هر سال تحصیلی
 دارای یک مقاله ISI و 3 مقاله علمی ترویجی و همکاری 

با مرکز پژوهش دانشکده پیراپزشکی
 ارائه 6 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در کنگره های 

علمی
 کسب رتبه برتر در رشته ی علوم آزمایشگاهی

فاطمه صفری
دانشکده: پیراپزشکی

رشته: علوم آزمایشگاهی
مقطع: کارشناسی
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 دستیار سال 2 رشته ی چشم پزشکی بیمارستان فارابی
 رتبه 12 منطقه 2 و 29 کشور در آزمون سراسری رشته 

علوم تجربی سال 87
 رتبه اول کشور در آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند 

89
 رتبه اول کشور در آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی 

اسفند 92
سال  )یک  ترم   13 طی  در  عمومی  دوره پزشکی  اتمام   

زودتر از برنامه رسمی آموزش دانشکده( با معدل 18.04
 رتبه 4 کشور در آزمون پذیرش دستیار سال 94 و پذیرش 

در رشته چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 رتبه اول آزمون ارتقای رشته ی چشم پزشکی سال یک 

در سال 95
 عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 88 تا کنون

دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  عضویت   
علوم پزشکی تهران

 تقدیر شده به عنوان دانشجوی برتر مقطع علوم پایه در 
فرهنگسرای علوم پزشکی در سال 90

 همکاری در آموزش دانشجویان پزشکی در قالب برنامه 
آموزشیاری بنیاد ملی نخبگان

مدت  به  اطفال  اورولوژی  تحقیقات  مرکز  با  همکاری   
و     ISI در  شده  ایندکس  مقاله  عنوان   6 چاپ  و  سال   4

Medline
 همکاری با جمعیت هالل احمر شهرستان تربت حیدریه 
نخبگان  ملی  بنیاد  جهادی  اردوی  در  شرکت   ،84 سال  از 
در استان ایالم در سال 91، شرکت در برنامه های ویزیت 

رایگان بیمارستان فارابی

احمد معصومی 
دانشکده: پزشکی
رشته: چشم پزشکی
مقطع: دستیار بالینی
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 کسب مدال نقره جهانی و طالی کشوری المپیاد زیست 
شناسی )سال 1388، ژاپن؛ سال 1387، تهران(

 ،MD-MPH تحصیل همزمان در دو رشته پزشکی و 
با معدل کل 18/16 در رشته پزشکی و معدل کل 18/38 در 

MD-MPH  رشته
 کسب رتبه 15 در آزمون جامع پیش کارورزی اسفند 1393
جشنواره  هفتمین  در  کشوری  و  دانشگاهی  برگزیده   

آموزشی شهید مطهری
 عضو گروه منتورینگ دانشکده پزشکی برای 4 سال

 عضو اجرایی راندهای دانشجویی اخالق پزشکی و انتشار 
مقاله آموزشی در این زمینه 

استعدادهای  رشد  مرکز  پزشکِی  اخالق  انجمن  عضو   
درخشان

 برگزاری کارگاه آموزشی در چهاردهمین همایش کشوری 
آموزش پزشکی

 شرکت در طرح »همراه«، برگزار شده توسط دفتر توسعه 
دانشکده پزشکی در سال 1392

 همکاری در برگزاری »تم طولی تعهد حرفه ای« دانشکده 
پزشکی در سال 1393

 تالیف کتاب »ساختار تشریحی گیاهان« در حیطه آموزش 
المپیاد زیست شناسی در سال 1394

فاطمه مقدس
دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
مقطع: دکترای حرفه ای
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 کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتراي تخصصي سال 
94 و کسب معدل الف طي تحصیلي درآن مقطع

 کسب رتبه اول کتبی و رتبه دوم نهایی در آزمون دکتری 
تخصصی سال 92 در رشته ژنتیک پزشکی 

 کسب تقدیرنامه دانش آموخته برتر در مقطع کارشناسی 
ارشد رشته ژنتیک انساني از گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران با معدل الف
 کسب رتبه اول با معدل 18.38 دربین فارغ التحصیالن 
رشته علوم سلولي و مولکولي در مقطع کارشناسی ورودي 

1383 دانشگاه آزاد تهران پزشکي
 کسب تقدیرنامه به جهت کسب رتبه هاي اول تا سوم در 

هر نیم سال تحصیلي در مقطع کارشناسي
 کسب رتبه هاي برتر در آزمون هاي سراسري کارشناسي 
ارشد وزات علوم و بهداشت در رشته ژنتیک در سال 87-88 
آزاد  دانشگاه  سراسري  درآزمون  دورقمي  رتبه  کسب   

اسالمي سال83- 82
و  معتبر  در مجالت  مروري  و  پژوهشي  مقاله   8 انتشار   
بین المللي، ارائه 1 مورد سخنراني و 2 مورد پوستر در کنگره 

هاي بین المللي 
پزشکي  علوم  دانشگاه  تحقیقاتي  طرح   6 در  همکاري   

تهران
 سابقه تدریس دروس عملي و تئوري در دانشگاه 

 عضو مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکي 
تهران از سال 92 و عضو بنیاد ملي نخبگان از سال 83

فاطمه وندرجب پور
دانشکده: پزشکي
رشته تحصیلي: ژنتیك پزشکي
مقطع: دکتراي تخصصي
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 دارنده مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی در سال 
 1387

 دارنده رتبه چهارم کشوری و رتبه اول منطقه 2 درکنکور 
سراسری علوم تجربی سال 1388

 دارنده رتبه 49 کشوری و رتبه 15 منطقه 2 در کنکور 
سراسری زبان های خارجه سال 1388 

 دارنده رتبه چهارم کشوری کنکور دانشگاه آزاد در گروه 
پزشکی، سال 1388

 تحصیل همزمان در دو رشته پزشکی )MD( و گواهی 
)MPH( عالی بهداشت عمومی

 معدل کل رشته پزشکی، 18.40  با رتبه 11 از نظر معدل 
کل

 ،)MPH( معدل کل رشته گواهی عالی بهداشت عمومی 
18.24 با رتبه 5 از نظر معدل کل

 دارنده رتبه چهارم کشوری آزمون جامع علوم پایه پزشکی 
سال 1390

 دارنده رتبه دهم دانشگاهی آزمون جامع پیش کارورزی 
سال 1394 

 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه تهران از 
ابتدای تحصیل دانشگاهی  

 عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1387
 H-index معادل 5 و انتشار 24 مقاله پژوهشی با تعداد 

 ISI در مجالت معتبر Citation=62
 پذیرفته شدن 9 مقاله جهت ارایه به صورت پوستر و یک 

مقاله به صورت سخنرانی در کنگره های بین المللی

سارا هرسینی
دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
مقطع: دکترای حرفه ای
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برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش پژوهشی

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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از  عنوان  در 3  عنوان که   9 : مقاالت چاپ شده  تعداد   
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

6 :H index
Citation معادل    اول: 5.22و  نویسنده   IF باالترین   

89
 شرکت در 4همایش بین المللی به عنوان سخنران و یا 

پوستر
 Iranian  Pharmacy همایش  در  داوری  انجام   

Student Seminar
 مشارکت در اجرای2 طرح تحقیقاتی به عنوان مجری و 

همکار

مرتضی اژدر زاده
دانشکده: داروسازی

رشته: نانوفناوری دارویی 
مقطع: دکترای تخصصی
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 23 عنوان که در 8 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

9 :H index
Citation معادل  اول: 3.42 و  نویسنده   IF باالترین   

 240
 Journal  of  Applied مجالت  در  داوری   
 Journal of Materials و   Polymer Science

Science Engineering C
 4 مورد ثبت اختراع داخلی

مهدی اسفندیاری منش
 مرکز تحقیقات نانوفناوری
رشته: نانوفناوری دارویی از

مقطع: دکترای تخصصی پژوهشی 
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از  تعداد مقاالت چاپ شده: 14 عنوان که در 4 عنوان   
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

6 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 2.357و  Citation معادل 

112
 دو مورد ثبت اختراع داخلی

 داوری در مجالت فصلنامه ایمني و بهداشت کار،  مجله 
سالمت کار ایران، مجله راه سالمت، ایمني و محیط زیست

 دو مورد تالیف و یک مورد ترجمه کتاب

فریبرز امیدی
دانشکده: بهداشت

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای 
مقطع: دکترای تخصصی 
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 14 عنوان که در 2 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

1 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 2.8

عنوان  به  ملی  یا  و  دانشگاهی  همایش   4 در  شرکت   
سخنران یا ارائه پوستر 
 داور در سه مجله 

- Hepatitis Monthly )Impact factor: 1.93( 
-Thrita 
-Razavi International Journal of 
Medicine
 مشارکت در اجرای 5 طرح تحقیقاتی به عنوان همکار

فرهاد پیشگر
دانشکده: پزشکی
رشته: پزشکی
MPH مقطع: دکترای عمومی و
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 15 عنوان که در 9 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند.

4 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 5.54

Journal of Child Neurology داوری در مجله 
 Cancer immunology: تالیف یک فصل از کتاب 
cancer  immunotherapy  for  organ-

specific tumors

آمنه سقا زاده
دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
مقطع: دکترای عمومی 
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 18 عنوان که در 12 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

8 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 3.71 و  Citation معادل 

130
 مشارکت در اجرای 7 طرح تحقیقاتی به عنوان همکار

عنوان  به  المللی  بین  یا  و  ملی  همایش  در 16  شرکت   
سخنران یا با ارائه مقاله و یا پوستر

علیرضا شعاع حسنی
دانشکده: فناوری های نوین پزشکی
رشته: علوم سلولی کاربردی

مقطع: دکترای تخصصی 



42

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی

از  عنوان  در4  که  عنوان   9  : شده  چاپ  مقاالت  تعداد   
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

1 :H index
 داور مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دارای 2 عنوان کتاب تالیف شده در زمینه علوم پزشکی

 مجری دوم طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی مقایسه ای 
اسپاستیک  پلژی  دای  مغزی  فلج  کودکان  ایستای  تعادل 
لمسی  داد  درون  و  بینایی  بازخورد  تحت  سالم  کودکان  با 

تغییریافته
عنوان  به  المللی  بین  یا  و  ملی  همایش   8 در  شرکت   

سخنران یا با ارائه مقاله و یا پوستر 

علی طهماسبی
دانشکده: توانبخشی

رشته: کاردرمانی
مقطع: کارشناسی ارشد 
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 رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی در 
سال 1392

 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی 
پزشکی از دانشکده بهداشت در سال 1394

 تعداد مقاالت چاپ شده )با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی 
تهران( : 8 عنوان که در3 عنوان از مقاالت نویسنده اول یا 

مسئول بوده اند
 باالترین IF مقاله ای که در آن نویسنده اول بوده اند: 2.64
 شرکت در 7 همایش دانشگاهی و  یا بین المللی به عنوان 

سخنران و یا ارائه پوستر 
 مجری طرح با عنوان شناسائی گونه های اسپوروتریکس 
با  گربه(  بالینی)انسان،  نمونه های  در  کمپلکس  شنکئی 
تعیین  و  مولکوالر  و  فیزیولوژیک  مورفولوژیک،  روش های 
میزان حساسیت آن ها نسبت به داروهای ضد قارچی رایج 

In Vitro به روش

شهرام محمودی
 دانشکده: بهداشت
 رشته: قارچ شناسی پزشکی
مقطع: کارشناسی ارشد
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اول  )نویسنده  ویژه  مقاله  یک  و  پژوهشی  الین  دارای   
 Laccase and laccase mediated مقاله با عنوان
 systems  in  the  synthesis  of  organic
 Advanced Synthesis مجله  در   compounds
تا  که  در سال 2014  ایمپکت 6.45  با     & Catalysis
کنون طبق اسکپوس 51 بار مورد استناد قرار گرفته است(

 تعداد مقاالت چاپ شده : 11 عنوان که در 5 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

4 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 6.45

مهدی مقربی منظر
مرکز تحقیقات علوم دارویی

رشته: علوم دارویی
مقطع: دکترای تخصصی  
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 23 عنوان که در 7 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند

7 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 4.32 و  Citation معادل 

153
 مشارکت در اجرای 18 طرح تحقیقاتی به عنوان همکار 
عنوان  به  المللی  بین  یا  و  ملی  همایش  در 30  شرکت   

سخنران یا با ارائه مقاله و یا پوستر

منا نوایی نیگجه
دانشکده: فناوری های نوین پزشکی
رشته: مهندسی بافت
مقطع: دکترای تخصصی
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 24 عنوان که در 3 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند.

3 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 5.3

 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان 
 شرکت در 8 همایش دانشگاهی، ملی و یا بین المللی به 

عنوان سخنران یا با ارائه مقاله و یا پوستر 
 مجری طرح مطالعه مرور نظام مند پلی مورفیسم ژن10-
ایدیوپاتیک  آرتریت  به  مبتال  بیماران  در   Interleukin

جوانان و همکار طرح 
Interleukin-  2  and  Interferon-Gamma 
Single  Nucleotide  Polymorphisms  in 
Juvenile Systemic Lupus Erythematosus

سارا هرسینی
 دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
MPH مقطع: دکترای عمومی و
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برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش کیفیت خدمات سالمت

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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 موسسین انجمن به ترتیب حروف الفبا )سال 1393 تا 1394(: 
عاطفه پویان، یسنا رستم آبادی، بهار صابرزاده اردستانی، ریحانه 

نصرت آبادی، شرمینه معینی
 اعضای فعلی هیأت مدیره انجمن به ترتیب حروف الفبا )از 
بهار سال 1395 تا به حال(: محمدعلی امینی، عاطفه پویان، یسنا 

رستم آبادی، یاسمن رفیعی، کژال کیانی
 تاریخ اجرا: آغاز فعالیت های انجمن از پاییز 1393 تاکنون

 اهداف: احترام گذاشتن به تمام ابعاد حقوق مصوب کودکان 
به طوری که هیچ کودکی به هیچ عنوانی مورد سوءرفتار قرار 
گرفت،  قرار  آزار  مورد  کودکی  که  در صورتی  همچنین  نگیرد. 
و  پزشکی  های  گروه  زیر  با  قانونی  و  مند  نظام  سیستمی 
و  تشخیص   ،)Identification( شناسایی  برای  مددکاری، 
درمان   ،)Registration( ثبت   ،)Assessment( ارزیابی 
)Treatment( و پیگیری )Follow up(  آسیب های وارده 
به این کودکان وجود داشته باشد. این انجمن در راستای حقوق 
کودکان همراه با ایمنی و سالمت همه جانبه آنها فعالیت می کند.

  برخی فعالیت ها
1- برگزاری جلسات آموزشی با محورهایی چون سالمت، حقوق، 
ارتقای  و  پزشکی  اخالق  شناسی،  جامعه  شناسی،  روان  فقه، 

توانمندی اعضای انجمن از جهت حقوق و سالمت کودکان
2- برگزاری کمپین های اطالع رسانی و آموزش ارائه دهندگان 

خدمات سالمت به کودکان، خانواده ها و کودکان
و  فیلم  پمفلت،  تبلیغاتی،  یا  آموزشی  پوستر  مقاله،  انتشار   -3
انیمیشن برای ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه به منظور پیشگیری 

از سوءرفتار با کودکان
4- انجام پژوهش های توصیفی- تحلیلی سوءرفتار با کودکان با 
هدف نیازسنجی و آگاهی از شرایط فعلی و انجام پژوهش های 
مداخله ای و توسعه ای به منظور کاهش نرخ رخداد موارد آزاردیده
نوع  و  فعالیت های خیرخواهانه  یا مشارکت در  و  برگزاری   -5

دوستانه در قالب جشن ها، بازارچه، خیریه، کمپین ها و ...
6- درگیر کردن نهادهای مربوطه برای انجام پروژه های مشترک 
باالخص کودک  کودکان  به حقوق  گذاشتن  احترام  راستای  در 

آزاردیده
7- امکان فعالیت در مراکز ارائه خدمات به کودکان آزاردیده

8- طراحی دوره آموزشی با اخذ مجوز با همکاری سازمان جهانی 
بهداشت و مجمع تخصصی پیشگیری از سوءرفتار با کودکان در 

مرکز طبی

انجمن مقابله با 
سوء رفتار با کودکان

نماینده گروه: 
یسنا رستم آبادی
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1- عضو هیأت موسس انجمن اخالق پزشکی مرکز پژوهش 
های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

91
2- رئیس انجمن اخالق پزشکی مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویی در سال های 92 و 93 و مسئول آموزش انجمن 

در سال 91
نقل  نو(:  )طرحی  »سپاس«  طرح  اجرایی  تیم  عضو   -3
استادان در سال 92  تاثیرگذار  و  برانگیز  رفتارهای تحسین 

و 93
4- برگزاری جلسات ژورنال کالب اخالق پزشکی در مرکز 

پژوهش های علمی دانشجویی در سال93
دانشجویی  راندهای  اول  فاز  کننده  برگزار  تیم  عضو   -5
اخالق پزشکی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویی در 

سال 91 و 92 
اولین  و  کودک  هفته  بزرگداشت  اولین  در  همکاری   -6
سمینار »پیشگیری از کودک آزاری، حمایت از کودکان آزار 

دیده« در مرکز طبی کودکان در سال 92
7- عضو تیم سازنده فیلم مستند »ماجرای عجیب آقای ط« 

با موضوع طبی سازی مالل جنسیتی در ایران

قاسم پیش گاهی
دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی و بهداشت عمومی 
MPH مقطع: دکترای عمومی



50

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی

با  سوءرفتار  با  مقابله  کشوری  کارگروه  در  عضویت   -1
کودکان و انجام فعالیت های مرتبط با این حوزه

رفتار  با سوء  مقابله  انجمن علمی  2- همکاری در تشکیل 
با کودکان

3- همکاری در تدوین پیش نویس راهنمای بالینی برخورد 
با کودک آزاردیده در بیمارستان

4- همکاری در برگزاری سمینارهای پیشگیری از سوءرفتار 
با کودکان به عنوان عضو کمیته علمی و اجرایی

5- سخنرانی و شرکت در جلسات راند اخالق بالینی مرتبط 
با پیشگیری از سوء رفتار 

6- رایزنی با ارگان ها و نهادهای مرتبط با مقوله ی سوء 
رفتار با کودکان ) بهزیستی، مرجع کنوانسیون حقوق کودک، 
جلب  جهت  و...(  یونیسف  کار،  کودکان  از  حمایت  انجمن 

حمایت های مورد نیاز
7- ارائه ی خدمات سالمت به کودکان کار و خانواده های 
غربالگری  سالمت،  های  پرونده  تشکیل  طریق  از  آنان 
بهداشت،  آموزش  ارجاع،  و  روانی  و  جسمی  مشکالت 

پیشگیری از بیماری ها و سوء رفتار با کودکان

فاطمه خوشنوای فومنی
دانشکده: پرستاری و مامائی

رشته: پرستاری
مقطع: دکتری تخصصی 
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فریمانی،  زینب  شفق،  محمد  اعتماد،  مهتا  گروه:  اعضای 
میثم محمدی خواه، مرضیه رحیمی، گلنوش علی محمدی، 
محیا نظریان، حورا شاه حسینی، سهیلفرمانیکرمانی، نرگس 
زاده  رسول  مهسا  امیررضامعمارها،  مریمسیاری،  حاجیانی، 
شیخ، نگارعکاف زاده، هدی قدرتی، فاطمه ناصری طاهری، 
زاده،  هادی  مهدی  صفری،  شاهین  پورتقوی،  علیرضا 
سعیده ابراهیم گل، زانیار محمدی خانقاه و )400 نفر عضو 

دانشجویی، همکاری و عضویت 100 نفر از اساتید(
 تاریخ اجرا:  از سال 1387 تاکنون

 اهداف: تامین تمام یا بخشی از هزینه درمان بیماران بی بضاعت 
و ساماندهی و هماهنگی مراحل درمانی آنها در دانشکده

حمایت ویژه ازکودکان کار وخیابانی و همکاری با نهادهای 
یاری رسان به این کودکان

تقویت مهارت کار گروهی در بین دانشجویان
فرهنگ سازی و گسترش حس نوع دوستی و خیرخواهی در 

بین دانشجویان و اساتید
ارایه خدمات بدون هیچ گونه محدودیت سنی، جنسی و ملیتی

 برخی فعالیت ها
بیمار   16 و  کودکان  بیمار   32 درمان  انجام  و  پذیرش   -1

ترمیمی توسط دانشجویان داوطلب به صورت ماهانه 
2- تامین هزینه ی تعدادی از بیماران با همکاری مددکاری 

دانشکده دندانپزشکی به صورت ماهانه
3- انجام 25 برنامه غربالگری و معاینه و آموزش بهداشت در 
مراکز گوناگون از جمله مراکز ترک و کاهش آسیب اعتیاد، 
تحصیل،  از  بی بضاعت، محروم  کودکان  مدارس خصوصی 

استثنایی، معلولین و ... )در مجموع 2000 نفر(
4- برگزاری 8 بازارچه غذا و 7 بازارچه نوروزی در دانشکده 

دندانپزشکی
5- برگزاری جشن های متعدد شب یلدا و جشن نوروز و....

کانون خیریه مهریار 
)کانون خیریه ی حمایت از سالمت دهان و دندان(
نماینده گروه: 
مهتا اعتماد
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برگزیده 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش قرآن و عترت
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 کسب مقام اول بیست یکمین جشنواره قرآنی دانشجویان 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور)حفظ()95(

دانشجویان  قرآنی  جشنواره  نوزدهمین  اول  مقام  کسب   
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور)حفظ()93(

 کسب مقام اول شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور)حفظ()91(

کریم  قرآن  مسابقات  دوره  پانزدهمین  اول  مقام  کسب   
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران)حفظ()88(

کریم  قرآن  مسابقات  دوره  اول هجدهمین  مقام  کسب   
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران)حفظ()92( 

 کسب مقام اول هفدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد)حفظ()90( 

 کسب مقام سوم سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم 
اداره اوقاف و امور خیریه مشهد مقدس)حفظ()89(

 کسب مقام اول مسابقات قرآنی نیروهای مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی یزد)قرائت()85(

 کسب مقام اول مسابقات قرآنی بسیج سپاه امام رضا)ع( 
مشهد مقدس )حفظ()93(

 کسب مقام دوم هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور)ترتیل()92(

مصطفی شیخ الطایفه
دانشکده: پیراپزشکی
رشته: مدیریت اطالعات سالمت

مقطع: دکترای تخصصی 



54

ینا
 س

بن
ی ا

وی
شج

دان
ره 

نوا
جش

ن 
می

سو
مه 

 نا
ژه

وی

برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش هنری

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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هفتمین  در  نویسی کشوری  نامه  فیلم  اول  مقام  کسب   
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت بهار 1395 

 راهیابی طرح فیلم نامه به بخش نهایی مسابقه در اولین 
جشنواره فرهنگی هنری اهل بیت)ع( ـ جایزه بزرگ پیامبر 

اعظم )ص(  اردیبهشت   93 
به مناسبت  داروسازی  دانشکده  نماهنگ معرفی   ساخت 

هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه زمستان 1393 
 ساخت کلیپ ویژه بازآفرینی خاطرات ورودی62 زمستان 1393 

عنوان  با  آموزشی  کوتاه  فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی   
» بدون بازگشت« به سفارش واحد HSE داروسازی 1391 
اصول  رعایت  اهمیت  مضمون  با  آموزشی  کوتاه  فیلم   

ایمنی در آزمایشگاه 
 ساخت کلیپ شهدای دانشکده داروسازی1391 پاییز  و ساخت 

  کلیپ خاطرات دانشجویان ورودی 60 1391 پاییز 
با  دانشجویی  طنز  کوتاه  فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی   

عنوان« پی اچ دی در داروسازی« پاییز 1391 
با  دانشجویی  طنز  کوتاه  فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی   

عنوان »تازه خوابگاهی شده« پاییز 1391 
 1394 IPAR  طراحی و اجرای لوگوی موسسه 

حرفه  بخشی  اگاهی  پویش  لوگوی  اجرای  و  طراحی   
داروسازی 1393 

 طراحی و اجرای پوسترهای پویش آگاهی بخشی حرفه 
داروسازی 1393 

های  ورودی  از  استقبال  ائین  لوگوی  اجرای  و  طراحی   
جدید داروسازی 1391 

 طراحی و اجرای پوستر های ائین استقبال های ورودی 
های جدید داروسازی 1391 

 طراحی و اجرای لوگوی ورودی نود دانشکده داروسازی 
علوم پزشکی تهران 1390 

به  دانش  یادمان درخت  تندیس های  طراحی و ساخت   
سفارش دفتر دانش آموختگان دانشکده داروسازی 1393 

میالد بهروزی
دانشکده: داروسازی
رشته: داروسازی

مقطع: دکتری حرفه ای 
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 دبیر کانون انیمیشن سازی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران 

m2pl مخترع نرم افزار 
 نویسنده و درماتوژ فیلم نامه بلند انیمیشن ضد صهیون 

سرزمین من سال 1390
 ساخت و کارگردانی بیش از ده فیلم مستند کوتاه ده دقیقه 

ای با عنوان )ردپای نور( و پخش از شبکه اول 
علوم  در  کاربرد  و  انیمیشن  همایش  دبیر  و  برگزاری   

پزشکی 23 آبان 94 تاالر ابن سینا 
به  فرازمینی ها   )3D( تردی  اسپشیال  فیلم  در  بازی   

کارگردانی علی عنبری سال 1393
سال  فرازمینی  اسپشیال  تردی  فیلم  کارگردانی  دستیار   

1393
 بازی در تئاتر )نازنین( و بازیگر منتخب غرب کشور سال 

 87
 تاسیس و طراحی اولین کافه کتاب استان لرستان کافه 
مخصوص  منوی  اولین  تدوین  و  بروجرد  نوستالژی  کتاب 

بیماران دیابتی 1395
 ساخت انیمیشن کوتاه سه بعدی  امام رضا)ع( با عنوان 
مرحله  به  دانشگاهی  مرحله  از  راهیابی  بهشت«  اهالی  »از 

کشوری و جشنواره »ارومیه«  

محمد عنبری
دانشکده: بهداشت

رشته: بهداشت حرفه ای
مقطع: کارشناسی ارشد
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 – دالوری  فرناز   – ویسی  سروش  گروه:  اعضای  اسامی   
کسری حاتم پور – محمد مبین مرادی – ارشیا زردوئی  

 تاریخ اجرا: زمستان 94 و بهار 95
 فعالیت ها

با موضوع  و تب طبابت«،  انیمیشن »سفیدجامه  1. ساخت 
زندگی پزشک و دانشجوی پزشکی. 

2. ساخت مستند کوتاه »این فوتبالو همه میبرن«، با موضوع 
جام  بستر  در  بیمار  و  پزشک  رابطه  ي  و  پزشکي  اخالق 

جهاني کوچک. 
موضوع  با  مهر«،  »عیدی  خیریه ی  طرح  تیزر  ساخت   .3

کمک به کودکان بی سرپرست
»به  عنوان  با  مهر  کیش  خیریه ی  معرفی  تیزر  ساخت   .4

خورشید روشن توجه کن«
موضوع  با  ندارد«  جرات  »هیچکس  کوتاه  فیلم  ساخت   .5

نظام بازار آزاد
6. ساخت مستند »روپوش سفیدان« با موضوع مصائب راه 

پزشکی
اورژانس  تابستانه  »مدرسه ی  معرفی  انیمیشن  ساخت   .7

»2015
8. ساخت کلیپ تایپوگرافی معرفی اهداف و عملکرد »کانون 

خیریه کیش مهر«
جدایی  موضوع  با  جدایی  مستند-داستانی  فیلم  ساخت   .9

دانشگاه ایران و تهران 
جشنواره  نقد  موضوع  با  »ناراضی«  طنز  فیلم  ساخت   .10

رازی

گروه رسانه و ارتقای زندگی 
 )Media and life promotion group(
نماینده گروه: 
سروش ویسی
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برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش ورزشی

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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 عضو تیم ملی کاراته جمهوری اسالمی ایران )1395( 
)کومیته  کاراته  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   
انفرادی( در وزن 84- کیلوگرم بزرگساالن در  مسابقات بین 

المللی جام میلو )کواالالمپور مالزی- 2016( 
انفرادی(  )کاتای  کاراته  مسابقات  سوم  مقام  کسب   
)کواالالمپور  میلو  جام  المللی  بین  مسابقات  در  بزرگساالن 

مالزی- 2016( 
)کاتای  کاراته  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   
پسر  دانشجویان  ورزشی  المپیاد  دوازدهمین  در  انفرادی( 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور )اصفهان - 1395( 
)کومیته  کاراته  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   
پسر  دانشجویان  ورزشی  المپیاد  دوازدهمین  در  انفرادی( 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور )اصفهان - 1395( 
انفرادی(   کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته )کاتای 
کاراته  مسابقات  ی  دوره  هفتمین  و  سی  در  بزرگساالن 

قهرمانی کشور )کرج - بهمن 1394( 
)کومیته  کاراته  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   
مسابقات  ی  دوره  هفتمین  و  سی  در  بزرگساالن  انفرادی( 

کاراته قهرمانی کشور )کرج - بهمن 1394( 
 کسب مقام سوم مسابقات کاراته چند جانبه کشوری جام 

اتحاد )کاتای انفرادی( ) بندر عباس - اسفند 1394( 
انفرادی(   کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته )کاتای 
بزرگساالن در مسابقات قهرمانی استان البرز )شهریور 1395( 
 مربیگری تیم کاتای کان ذن ریو ایران در هشتمین دوره 
 – باشگاه های کاراته کشور )تهران  لیگ جوانان قهرمانی 

 )1394

بیژن پایدار
دانشکده: پیراپزشکی
رشته: اتاق عمل

مقطع: کارشناسی 
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 کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی در یازدهمین دوره 
پزشکی  علوم  دانشگاههای  دانشجویان  ورزشی  المپیاد  ی 

کشور )1393( 
در  کشتی  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   
دوازدهمین دوره ی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور )1395( 
 کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشتی آموزشگاههای 

استان تهران )1390( 
فرنگی  کشتی  مسابقات  قهرمانی  عنوان  کسب   

آموزشگاههای استان تهران )1383( 
آزاد  کشتی  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   

آموزشگاههای استان تهران )1383( 
آمادگی جسمانی  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   

آموزشگاههای استان تهران )1383( 
ری  شهرستان  کشتی  مسابقات  قهرمانی  عنوان  کسب   

 )1381(
ری  شهرستان  کشتی  مسابقات  قهرمانی  عنوان  کسب   

 )1380(
آمادگی جسمانی  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   

آموزشگاههای ناحیه ی یک شهرستان ری )1381( 

پیمان پیرمحمدزاده
دانشکده: پرستاری و مامائی

رشته: پرستاری 
مقطع: کارشناسی 
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 کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات شطرنج دوازدهمین 
المپیاد ورزشی  دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور )1394( 
 کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات شطرنج دانشجویان 

دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور )1393( 
 داوری در مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان 

تهران )1394( 
 داوری در مسابقات شطرنج قهرمانی لیگ سراسری دسته 

دو استان تهران )1393( 
 کسب عنوان شطرنج باز ممتاز در سطح مدارس شهرستان 

مراغه در سالهای تحصیلی 84-83 و 84-85 
 کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج منطقه مراغه 

 )1381 - 82(
آموزشگاه  شطرنج  مسابقات  در  قهرمانی  عنوان  کسب   

های منطقه مراغه )85 - 1384( 
 کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج بین مدارس 

شهرستان مراغه )82 - 1381( 
شطرنج  مسابقات  در  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب   

آموزشگاههای منطقه مراغه )88 - 1387( 
 دارای طرح پژوهشی مصوب )با موضوع شطرنج ( در ستاد 

توسعه علوم شناختی ریاست جمهوری

مهسا جلیل پور اقدم
دانشکده: پزشکی
رشته: پزشکی

مقطع: دکترای حرفه ای 
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کومیته(  )سبک  کاراته  رشته  قهرمانی  عنوان  کسب   
مسابقات قهرمانی جوانان کشور )1394( 

در  کومیته(  )سبک  کاراته  رشته  سوم  مقام  کسب   
دانشگاههای  پسر  دانشجویان  ورزشی  المپیاد  دوازدهمین 

علوم پزشکی سراسر کشور )1395( 
 کسب مقام سوم کاراته )سبک کومیته( مسابقات قهرمانی 

بزرگساالن کشور )1395( 
کومیته(  )سبک  کاراته  رشته  قهرمانی  عنوان  کسب   

مسابقات قهرمانی کشور )1385( 
کومیته(  )سبک  کاراته  رشته  قهرمانی  عنوان  کسب   
استان  قهرمانی  کاراته  مسابقات  امید  رده سنی  در  انفرادی 

تهران )1394( 
شهرداری  مسابقات  در  کاراته  رشته  سوم  مقام  کسب   

منطقه 16 تهران

مصطفی صفری
دانشکده: پیراپزشکی

رشته: هوشبری
مقطع: کارشناسی 
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 عضو تیم ملی تیراندازی جمهوری اسالمی ایران 
 کسب عنوان قهرمانی انفرادی در مسابقات قهرمانی آسیا 

)دهلی نو - 2015( در رشته تفنگ بادی 
 کسب عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات قهرمانی آسیا 

)دهلی نو - 2015( در رشته تفنگ بادی 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  انفرادی  برنز  مدال  کسب   

)کویت - 2015( در رشته سه وضعیت 
 کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی در مسابقات قهرمانی 

آسیا )کویت - 2014( در رشته تفنگ بادی 
 کسب عنوان قهرمانی انفرادی در مسابقات قهرمانی آسیا 

)تهران - 2013( در رشته درازکش 
 کسب عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات قهرمانی آسیا 

)تهران - 2013( در رشته تفنگ بادی 
 کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی در مسابقات قهرمانی 

آسیا )تهران - 2013( در رشته درازکش 
 کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی در مسابقات قهرمانی 

آسیا )تهران - 2013( در رشته سه وضعیت 
قهرمانی  مسابقات  در  انفرادی  تیمی  برنز  مدال  کسب   

کشور )قزوین - 1393( در رشته تفنگ بادی

محمدحسین کریمی
دانشکده: پیراپزشکی
رشته: هوشبری

مقطع: کارشناسی 
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برگزیدگان 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش اجتماعی

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.
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 عضو فعال تشکل بسیج دانشجویی از سال 90
 مجری و عضو پرتال مجریان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران– ده ها اجرای زنده در شبکه اول سیما 1395
 دبیر اجتماعی سایت خبری تحلیلی عیار آنالین 1394-

1393
 عضو گروه سیاستگذاری سالمت شبکه تحلیلگران ایران 

1392-1394
سیاستگذاری  پژوهش های  و  مطالعات  مرکز  مسئول   
سالمت  حوزه  در  متعدد  برنامه های  اجرای  و  سالمت 

)همایش انتخابات( 1394
به  فیلم  اکران   )1391( حاتم  دانشجویی  خیریه  مسئول   

نفع محرومین 
و  مکتوب  رسانه های  در  تحلیلی  متعدد  مقاالت  انتشار   

مجازی 
 همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در برگزاری 

برنامه های فرهنگی-اجتماعی 
 همکاری با تشکل جامعه اسالمی دانشجویان در تاسیس 

کانون نظام سالمت 
از تولید ملی شبکه   ساخت مستند درباره ترویج حمایت 

یک سیما
 برگزیده مسابقه »اگر من وزیر بهداشت بودم« و تقدیر 
از جانب معاون کل وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی 

داریوش چیوایی
دانشکده: بهداشت

رشته: اقتصاد بهداشت 
مقطع: کارشناسی ارشد 
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دانشگاه  دانشجویان    دبیرکل مرکز پژوهش های علمی 
علوم پزشکی تهران 1395-1396

 دبیر واحد علوم تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش های 
علمی دانشجویان 1394-1395

آغاز سال  مراسم  در  دانشگاه  دانشجویی  مسئول بخش   
تحصیلی 1395 

آغاز سال  مراسم  در  دانشگاه  دانشجویی  مسئول بخش   
تحصیلی 1394 

تغذیه  دانشکده ی علوم  دانشجویی غرفه  مسئول بخش   
و رژیم شناسی دانشگاه در بیست و سومین نمایشگاه بین 
المللی قرآن کریم و کسب عنوان غرفه نمونه توسط مدیر 
فرهنگی و رئیس مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه ها- 1394 
 مشارکت در طرح جهادی دستان مهربان )خدمت رسانی 
و  – خرداد، شهریور، دی  تهران(  استان  به مناطق محروم 

اسفند 1394 
علمی  پژوهش های  مرکز  شناسی  رژیم  انجمن  عضو   

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، 93 – تاکنون 
هنر،  و  سالمت  جشنواره  نخستین  اجرایی  تیم  عضو   

اردیبهشت 1395 
نقاشی  المللی  بین  جشنواره  نخستین  اجرایی  تیم  عضو   

کودکان بیمار، تهران، ایران، 2015 
 شرکت در کمپین دیابت، 1393

شهاب الدین رضایی
دانشکده: علوم تغذیه و رژیم شناسی

رشته: علوم تغذیه
مقطع: کارشناسی ارشد 
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 نویسنده، پژوهشگر و فعال بین المللی عرصه سالمت و 
حقوق زنان

 منتخب برگزیده همایش کشوری جهادگران علم و دانش 
1395

 منتخب برگزیده کشوری جوان برتر سال 1391
 نویسنده کتاب حضور سیاسی اجتماعی زنان

 نویسنده کتاب کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان
بهداشت  پیرامون  تحلیلی  پژوهشی  مقاله  ده ها  نگارش   
و سالمت زنان، خشونت علیه زنان، سبک زندگی، تربیت، 

عفاف و ...
 نماینده شبکه بین المللی سازمان های غیردولتی زنان در 

اجالس حقوق بشر در سالهای 1390-1391
درمانی جهت سالمت  هسته ای  سازماندهی  و  مدیریت   

مناطق محروم در سطح کشور و تهران
علمی-تخصصی   workshop  50 از  بیش  برگزاری   

پیرامون  جمعیت، توانمند سازی زنان و ...
راستای  در  سیما  و  صدا  در  متعدد  برنامه های  برگزاری   

توانمند سازی زنان
 عضویت در شورای تخصصی گفتمان سیاسی اجتماعی 

زنان در بسیج
 دبیر انجمن اسالمی دانشجویان سال 1385

 مدیریت پژوهشکده عفاف

دکتر عاطفه سمائی
دانشکده: پزشکی
رشته: جراحی زنان و زایمان

مقطع: دستیاری 
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 اسامی اعضای گروه: مینا انصاری، بیتا بهروزی، عاطفه 
پویان، اشکان خاوران، بردیا خسروی، یسنا رستم آبادی، بهار 

صابرزاده اردستانی
 تاریخ اجرا: آبان 1392- تاکنون

ایده هایی  نشر  رویداد،  این  برگزاری  از  هدف  اهداف:   
افراد این مرز و بوم است. برگزاری این رویداد  از  ارزشمند 
یک تریبون جهانی را در اختیار افراد دارای ایده های ارزشمند 
رویداد  این  برگزاری  این  بر  از کشورمان، می گذارد. عالوه 
در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بیشتر  مطرح شدن  باعث 
سطح دنیا می شود، چنان که بسیاری از دانشگاه های معتبر 
مخاطبان  رویداد  این  پی  در  دارند.   TEDx رویداد  جهان 
حضوری رویداد که اکثرا دانشجوها هستند افرادی را مالقات 
می کنند که می توانند برای آنها الهام بخش باشند و باعث 

تعالی و پیشرفت آنها شوند.
 فعالیت: رویداد های TED را می توان این گونه توصیف 
کرد: »رویدادهایی متشکل از متفکرین، ایده پردازان و فعاالن 
پیشرو در سطح جهان، برای نشر ایده هاي خود، در قالب یک 

سخنرانی قوی و تاثیر گذار و عامیانه«.
و  )فیلم ساز  درخشنده  پوران  رویداد:  دو  این  سخنرانان   
کارگردان(، مرتضی اسالمی )رئیس انجمن یوزپلنگ ایرانی(، 
و  تروما  تحقیقات  مرکز  )رئیس  ظفرقندی  محمدرضا  دکتر 
حسین  دکتر  تهران(،  پزشکی  علوم  دانشگاه  جراحی  استاد 
بهاروند )رئیس دپارتمان سلول های بنیادی مرکز تحقیقات 
رویان(، مرضیه برومند )کارگردان، بازیگر و عروسک گردان 
ایرانی(، دکتر اصغر رستگار )استاد دانشگاه ییل(، رامبد جوان 

و ...

گروه تداکس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
)TEDxTUMS(

نماینده گروه: 
بردیا خسروی
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برگزیده 

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

در بخش دانشجوی نمونه و جامع
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 تعداد مقاالت چاپ شده : 24 عنوان که در 3 عنوان از 
مقاالت نویسنده اول یا مسئول بوده اند.

3 :H index
 باالترین IF نویسنده اول: 5.3

 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان و عضو مرکز رشد 
استعدادهای درخشان

 شرکت در 8 همایش دانشگاهی، ملی و یا بین المللی به 
عنوان سخنران یا با ارائه مقاله و یا پوستر 

مورفیسم  پلی  مند  نظام  مرور  مطالعه  طرح  مجری   
آرتریت  به  مبتال  بیماران  در   10-Interleukin ژن 
 and 2-Interleukin ایدیوپاتیک جوانان و همکار طرح
 Interferon-Gamma  Single  Nucleotide
 Polymorphisms  in  Juvenile  Systemic

Lupus Erythematosus
 دارنده مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی در سال 

 1387
 دارنده رتبه چهارم کشوری و رتبه اول منطقه 2 درکنکور 

سراسری علوم تجربی سال 1388
 دارنده رتبه 49 کشوری و رتبه 15 منطقه 2 در کنکور 

سراسری زبان های خارجه سال 1388 
 تحصیل همزمان در دو رشته پزشکی )MD( و گواهی 

)MPH( عالی بهداشت عمومی
 معدل کل رشته پزشکی، 18.40  با رتبه 11 از نظر معدل 

کل
 پذیرفته شدن 9 مقاله جهت ارایه به صورت پوستر و یک 

مقاله به صورت سخنرانی در کنگره های بین المللی

سارا هرسینی
 دانشکده: پزشکی

رشته: پزشکی
MPH مقطع: دکترای عمومی و
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برگزیدگان 

بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی 

نمونه کشوری سال 94
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مرحله کشوری:

 دانشجوی نمونه کشوری سال 94 و برگزیده بخش آموزش 
و پژوهش دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا سال 94 

بین  کنگره  جوان  محققین  بخش  در  محوری  سخنران   
المللی اطفال در سال 1395

اروپا  ریه  آکادمی  از     Gold  sponsorshipبرنده  
 World  Allergy منتخب  مقاله  نویسنده  94و  سال 

Organization سال 2014
 Cancer   پژوهشی  کتاب  نویسنده   

Immunotherapyو 46 مقاله منتشر شده در مجالت 
علمی پژوهشی 

 عضو مرکز پژوهش ها و مرکز رشد استعداد های درخشان 
و مدرس کارگاه مقاله نویسی و داور مجالت بین المللی

پژوهان  دانش  باشگاه  و عضو  نخبگان  ملی  بنیاد  عضو   
جوان

 مدال نقره کشوری در المپیاد ملی زیست شناسی در سال 
1386

دارای دکترای عمومی پزشکی و گواهی عالی 
بهداشت عمومی

زهرا آرین
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مرحله دانشگاهی:

دانشجوی رشته پزشکی )MD( و گواهی عالی 
)MPH( بهداشت عمومی

 دانشجوی رشته پزشکی )MD( و گواهی عالی 
)MPH( بهداشت عمومی

محمدحسین زمانیآریا حاج میرزائیان

المپیاد کشوری زیست شناسی سال 87 و   مدال طالی 
مدال طالی المپیاد جهانی زیست شناسی سال 2009 )ژاپن(
  Neuropsychopharmacology پژوهش در حیطه 
 Interventional و  دهپور(  استاد  نظر  )تحت 

Radiology
 چاپ 31 مقاله در مجالت معتبر بین المللی و 2 چکیده، 

 9:H-index 206 و:citation
و  پوستر  ارایه  خارجی،  و  داخلی  کنگره   12 در  شرکت   

سخنرانی و کسب جوایز ارایه برتر
 The world نظیر  المللی  بین  متعدد  مجالت  داور   
و     journal  of  biological  psychiatry

Journal of affective disorders
 برگزیده بخش پژوهشی جشنواره دانشجویی ابن سینا سال 1394
 عضو رسمی کمیته کشوری المپیاد زیست شناسی و طراح 

سواالت آزمون کشوری مرحله 1 و 2، 1390-1388
 مدیر اجرایی و مسئول دوره تیم اعزامی ایران به مسابقات 

جهانی المپیاد زیست شناسی ، 1390-1388

 دانشجوی رشته پزشکی نفر اول ورودی 89 از نظر معدل 
نظر  از   92 ورودی    هفتم  نفر   MPH رشته  دانشجوی  و 

معدل
 رتبه چهارم کشوری آزمون جامع علوم پایه سال91 و رتبه 

سوم دانشگاهی آزمون جامع پیش کارورزی سال95
 تألیف 2 کتاب آموزشی در سال 1392 و 1393 و انتشار 

2 مقاله در مجالت معتبر پزشکی 
علوم  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  عضو   
نخبگان  ملی  بنیاد  عضو  و   1389 سال  از  تهران  پزشکی 

کشور
 عضو کمیته اجرایی دوازدهمین و سیزدهمین همایش بین 

المللی زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دستیار آموزشی استاد در سال 1394

سال  از  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  شنای  تیم  عضو   
1389 وکسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رشته  شنا در 
اولین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی 

تهران در سال 1390
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 جوان برگزیده جشنواره علی اکبر )ع( ستاد ساماندهی امور 
ورزش و جوانان استانداری مازندران در سال 1393

 برگزیده بخش دانشجویی پنجمین همایش ملی آزمایشگاه 
وبالین و اولین همایش بین المللی اختالالت خونی سال 91
 چاپ 3 مقاله در ژورنال های ISI  و چاپ 7 مقاله  در 

مجالت علمی پژوهشی
دانشجویی  های  پژوهش  مرکز  شورای  عضو  و  دبیر   

دانشکده پیراپزشکی طی سال های 1391 تا 1393
 تدریس در کارگاه های روش تحقیق ، پروپزال نویسی 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 داوری در چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه و پنجمین 

کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1392 
و  دانشجویی-پژوهشی  همایش  چهارمین  در  داوری   
پزشکی  علوم  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  همایش  دومین 

مازندران 1391

 دارنده بیشترین امتیاز پژوهشی در بین دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در کشور

 حفظ معدل باالی 18 در تمامی مقاطع تحصیلی
 انتشار بیش از 45 مقاله در مجالت معتبر بین المللی و 
از 50 خالصه مقاله در کنگره های ملی و بین  ارائه بیش 

المللی 
 مشارکت در تالیف 3 عنوان کتاب بین المللی چاپ شده 

Bentham و Springer توسط انتشارات
برگزیده  پژوهشگر  سال90،  کشوری  نمونه  دانشجوی   
جشنواره های مختلف، عضو بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای 

درخشان
 همکاری در کانون های خیریه وابسته به معاونت فرهنگی 

دانشگاه

کارشناسی ارشد ژنتیكکارشناسی ارشد هماتولوژی

مهرداد اصغری استیارسمیرا اسمعیلی ری کنده
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 دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی و ورود 
بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

در  ورودی  هم  دانشجویان  بین  در  نخست  رتبه  احراز   
مقطع کارشناسی ارشد با معدل 19/04

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی نمونه دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در مقطع کارشناسی ارشد

 داور بخش کاردرمانی مجله علمی- پژوهشی توانبخشی 
نوین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دارای 2 عنوان ثبت اختراع  و 2 عنوان کتاب تالیف شده 
در زمینه علوم پزشکی

 دارای بیش از 15 مقاله در مجالت علمی پژوهشی و مجالت 
 ISI،PubMEd،Scopus بین المللی ایندکس شده در

و  درمان  بهداشت،  وزارت  کشوری  برجسته  پژوهشگر   
آموزش پزشکی 

 چاپ و انتشار مقاالت اصیل متعدد داخلی و خارجی نمایه 
ISI.PUBMED.ISC شده در پایگاه های

 مولف، مدرس، پژوهشگر طرح های پژوهشی گوناگون در 
زمینه مدیریت سالمت، اقتصاد سالمت، رفاه اجتماعی و... 

 عضو فعال مرکز پژوهش های دانشجویی و عضو شورای 
پژوهشی مرکز پژوهش های دانشجویی

بر سالمت  اجتماعی موثر  انجمن علمی عوامل   مسئول 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مدیر مسئول نشریه علمی – اجتماعی آوای سالمت
توسعه  و  راهبری  ملی  مرکز  همکار  پژوهشگر  و  عضو   

سالمت روان سازمان بهزیستی کشور  

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد کاردرمانی

قاسم رجبی واسوکالئیعلی طهماسبی
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و  سال79  شناسی  زیست  المپیاد  کشوری  مدال طالی   
مدال برنز جهانی المپیاد زیست شناسی سال 2001 

 دستیار برتر دانشگاه تهران در رشته ارتوپدی سال 93 و 
جشنواره آموزشی سال 94

 رتبه اول آزمون بورد رشته ارتوپدی سال 1394 و برگزیده 
پژوهشی دومین جشنواره ابن سینا سال 94

 جایزه »ارتا پزشک« انجمن جراحان ارتوپدی سال 94 و 
جایزه »جامعه جراحان ایران« سال 95 

 عضو ارشد مرکز تحقیقات ترمیم بافت دانشگاه تهران و 
شش سال همکاری با موسسه خیریه زنجیره امید

در  مشارکت  و  المللی  بین  مجالت  در  مقاله   28 چاپ   
حیطه علوم پایه طرح ملی درمان ضایعات نخاعی

 کسب رتبه 6 کشوری آزمون پیش کارورزی بین 4000 
نفر سال 90و کسب نمره 20 در پایان نامه مقطع دکتری 92
 پذیرفته شدن مقاله منتج از پایان نامه در کنگره بین المللی 

)DDW )Digestive Disease Week  سال 2013
 کسب رتبه دورقمی آزمون ورودی دستیاری بین 15000 

نفر داوطلب و کسب عنوان استعداد درخشان )سال 92(
 مجری اصلی دو طرح تحقیقاتی )88 تا 92( و کسب عنوان 

پژوهشگر برتر دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا )94(
 چاپ 23 مقاله انگلیسی در مجالت معتبر  ISI  داخلی 
و خارجی )نویسنده اول یا مسئول 11 مقاله 2010 تا 2016(
 Case مجله بین المللی  Editorial Board عضو 

)2015(  Reports in Internal Medicine
 European  Journal  of المللی  بین  مجله  داور   
)2014(  Gasteroenterology and Hepatology

 دارای افتخار مورد تایید بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت 
جایزه تحصیلی )94( و نظام وظیفه تخصصی )92(

 Information رشته  ای  حرفه  فنی  مدرک  دارای   
Technology

دکترای تخصصی بالینی قلب و عروقدارای دکترای تخصصی بالینی ارتوپدی

مسیح تاج دینیمحمدحسین نبیان
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 اخذ رتبه اول پایان نامه مقطع پزشکی عمومی 
مقام  با  دیدار  و   86 در سال  فعال کشوری  و  نخبه  زن   

معظم رهبری و دریافت تندیس از معاون رییس جمهور
)طی   94 سال  در  علمی  و  فرهنگی  فعال  دانشجوی   

رزیدنتی در دانشگاه تهران(
 تالیف 5 کتاب مرتبط با رشته عفونی در سال 91 تا 95 

 چاپ دو مقاله pub Med در سال 95
 ارایه سه سخنرانی در کنگره بیماری های عفونی در سال 

93 و 94 
 ارایه پوستر در کنگره های بیماری های عفونی 

 اخذ نمره 20 پایان نامه دوره تخصص

ویروس  رشته  در  تخصصی  دکتری  اول  رتبه  کسب   
شناسی پزشکی در آزمون تخصصی وزارت علوم

 شرکت و همکاری موثر در طرح ملی تولید واکسن ضد 
هاری انسانی

آزمایشگاه  فعال  عضو  و  تحقیقاتی  تیم  سوپروایزر   
HTLV-1 گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت

پاستور،  انستیتو  بیولوژی  سیستم  آزمایشگاه  فعال  عضو   
ویروس  انجمن  و  کشور   1-HTLV ستاد  تحقیقاتی  تیم 

شناسی ایران
 نفر برگزیده و معرفی شده به عنوان شهریار جوان از سوی 

خانه شهریاران جوان- فرهنگسرای بهمن، سال 1394 
 نفر برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه در مقطع دکتری 

تخصصی سال 1395 
 دو دوره عضو دانشجویی هیأت داوران جشنواره دانشجویی 

ابن سینا سال های 1393 – 1394. 
 چاپ بیش از بیست عنوان مقاله و کتب علمی در زمینه 

شناسایی اپدمیولوژی، بیماریزایی و کنترول ویروس ها.

دانشجوی دکترای تخصصی ویروس شناسی دکترای تخصصی بالینی بیماری های عفونی

سیدحمیدرضا مژگانیعالیه پوردست
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و  تحصیل  طول  تمام  در  درخشان  استعداد  دانشجوی   
مشمول تسهیالت بنیاد علمی نخبگان

 برگزیده ششمین کنگره بنیاد علمی جهانی پروفسور یلدا 
در بخش محقق جوان

ابن سینا در بخش   برگزیده دومین جشنواره دانشجویی 
آموزش

 مولف 3 کتاب، 13 مقاله چاپی و 14 مقاله ارائه شده در 
کنفرانس های داخلی و خارجی

یک  و  فارسی  مجله  یک  التین،  مجله  سه  علمی  داور   
سمپوزیوم بین المللی

 مجری 4 طرح تحقیقاتی و دبیر کمیته راهبردی و مدیر 
اجرایی پروژه ثبت ملی آسیب نخاعی ایران

 سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قم

 ارائه مقاالت متعدد )سخنرانی و پوستر( در کنگره های 
داخلی و بین المللی و سه مقاله در مجالت معتبر خارجی

 دانشجوی نمونه کشوری مقطع ارشد سال 85 و برگزیده 
بخش اجتماعی اولین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا 

 دارای مدال ها و رتبه های برتر دانشگاهی و کشوری در 
رشته دو میدانی استقامتی از سال 1379 تا 1389  

و  دانشگاهی  ترجمه  و  حفظ  قرانی  های  رتبه  دارای   
و  پرستاری  دانشکده  و عترت  قرآن  کانون  دبیر  و  کشوری 

مامایی
 عضو فعال اتاق فکر دانشجویی دفتر نهاد رهبری و عضو 
فعال بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم و تهران
 مسئول تیم پزشکی کاروان پیاده روی کربال در انجمن 
دانشگاهی توسعه علمی و فرهنگی عتبات عالیات از سال 91

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطالعات 
سالمت

 دکترای پرستاری

 زهرا رود دهقانزهراسادات آزادمنجیر



اولین و دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 
به روایت تصویر




